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Inleiding
Na consultatie van belangrijke leden en commissies in het kader van ‘Traject naar de Toekomst’ van
onze vereniging heeft elk lid alsmede de ouder(s) of verzorger(s) van jeugdleden de kans gekregen zijn
of haar mening via een online-enquête te geven. De enquête is opengesteld van begin augustus tot
midden september. Op de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2016 zijn de resultaten
gedeeld. Hieronder een opsomming van de resultaten en de conclusies die het bestuur daaruit
getrokken heeft.

Deelnemers
In totaal hebben 35 mensen de enquête ingevuld, 29 man, 6 vrouw. 60% van de deelnemers is meer
dan 10 jaar lid, 63% is spelend lid en van de deelnemers is 85% vrijwilliger of vrijwilliger geweest.
Conclusie: vooral in de club actieve leden hebben de enquête ingevuld. Het totaalaantal van 35 is
eigenlijk (te) laag.

Belangrijkste uitgangspunten
De enquête is gestart met de check op de bijna vijf jaar geleden vastgelegde uitgangspunten. Deze zijn:
financieel gezond worden/zijn, Papendrechtse identiteit van spelers in de hoogste elftallen, zowel
prestatief als recreatief voetbal in de jeugdafdeling. Uitkomsten:




Financieel gezond: 100% eens;
Papendrechtse identiteit: 87% eens;
Prestatief en recreatief voetbal in de jeugd: 89% eens.

Conclusie: de uitgangspunten worden binnen de deelnemers breed ondersteund.

Prioritering
De enquête is vervolgens doorgegaan met het proberen vast te stellen van wat de deelnemers
bezighoudt, door allereerst het belang van onderwerpen aan te geven op een schaal van 1 tot en met
5, en daaropvolgend van elk tweetal onderwerpen te bepalen welke de deelnemer het belangrijkste
vindt.
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Onderstaand diagram geeft van alle onderwerpen de prioritering aan, uiteraard gemiddeld over alle
deelnemers.

Hieruit concluderen we dat vooral gedrag en praktische zaken van belang gevonden worden:
handhaving (gedrags-)regels, zaken netjes geregeld op trainingsavonden en gewoon voetballen en
trainen, moeten zoveel mogelijk doorgaan en op behoorlijke velden. En dat hoeft niet per se een
kunstgrasveld te zijn.1

Vervolg
Het bestuur zal toenemende aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:


1

Kwaliteit velden.
Na intensief overleg met de gemeente in het voorjaar van 2016 zijn aanpassingen aangebracht
aan het drainagesysteem van de XtraGrass-velden. Die lijken tot een verbetering geleid te
hebben, gezien de huidige minimale hoeveelheid afgelastingen van zowel trainingen als
wedstrijden. Dit blijft de aandacht houden;

De enquête is overigens gehouden voor de recente ophef over kunstgrasvelden.
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Gedragsregels handhaven.
Dit betreft contributie betaling, respect, normen en waarden, en het zich aanpassen aan de
algemeen geldende regels binnen een vereniging. Kortom: doe normaal en realiseer je dat je lid
bent van een vereniging met daarbij horende rechten en ook plichten. Het bestuur heeft enkele
leden bereid gevonden een Vrijwilligerscommissie te bemensen, die zal komen met
aanbevelingen richting bestuur aangaande vrijwilligersbeleid.



Organisatie op trainingsavonden.
Niets is vervelender als er zaken niet geregeld zijn. Denk aan dubbele planning van
trainingsvelden, geen materiaal, koude douches, etc. Al deze zaken zijn zeer belangrijk voor het
gevoel bij een goed georganiseerde vereniging te horen. Er hoort echter ook eigen discipline bij:
ga niet alvast warmlopen door de nog lopende training van een ander team, houd je aan de
begin- en eindtijden van je training, ruim aan het einde van de trainingsavond de doelen op en
plaats ze naast het veld, zorg dat je met net zoveel ballen terugkomt als je begonnen bent, etc.
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